
FACULTATEA DE 
ARTE ȘI DESIGN

Artele plastice croiesc drumul spre orice încercare de a 
întruchipa realitatea conform aspiraţiilor noastre spirituale.

pictură, grafică, sculptură, fotografie, video, procesarea 
computerizatã a imaginii, conservare, restaurare, istoria şi teoria 
artei, ceramică, sticlă, metal, design textil, design de bijuterie, 
fashion design, design de ambient, design de produs, design 
grafic, patrimoniu, curatoriat

Contact:

www.arte.uvt.ro
Str. Oituz 4, Timişoara 300086, 
Timiş, România
Tel: +40-(0)256-592900
Fax: +40-(0)256-592913
secretariat.arte@e-uvt.ro

  Licență
Specializări

Locuri 
buget

Locuri 
taxă

•	Arte plastice –  

pictură, grafică, sculptură 

•	Arte plastice - fotografie-video 

procesarea computerizată  

a imaginii

•	Conservare-restaurare

•	Istoria și teoria artei

31

13

8
*

65

27

23
*

•	Arte decorative – ceramică, design 

textil, design de bijuterie

•	Modă – design vestimentar

•	Design – design de ambient, 

design de produs, design grafic)

8

10
26

23

21
49

  * numărul de locuri se va anunța în curând

Condiții admitere licență

PROBĂ ELIMINATORIE

Interviu (prezentarea unei mape sau a unui 
portofoliu de lucrări, care să conțină lucrări 
originale, fotografii sau reproduceri, și care 
să susțină candidatura concurentului în 
specializare) / examen practic de aptitudini 
(doar în cazul specializării Design) / eseu (doar 
în cazul specializării Istoria şi Teoria Artei).    

PROBĂ PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Probă de creativitate (realizarea unei lucrări 
de compoziție/studiu modelaj după o temă 
extrasă de unul dintre concurenți, din subiectele 
elaborate de comisia de concurs în ziua 
desfășurării concursului) / interviu insoţit de 
comentarea unor lucrări de artă celebre, alese 
de candidat dintr-un portofoliu de reproduceri 
oferit de examinatori (doar în cazul specializării 
Istoria şi Teoria Artei). 

Condiții admitere master

PROBĂ ELIMINATORIE

Portofoliu cu documentaţie fotografică după 
lucrări personale reprezentative (20-25 imagini)
și prezentarea unui CV al candidatului. Proba 
elimininatorie se apreciază cu admis / respins.  

 
PROBĂ PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Susţinerea unui proiect personal de cercetare 
și creație artistică, în programul specializării 
(aproximativ 10-15 pagini de text cu completare 
de imagini).

 Master
Specializări

Locuri 
buget

Locuri 
taxă

•	Pictură -Surse şi resurse ale imaginii

•	Image morphology and Visual Art 

Experiment – lb. engleză

•	Grafică (grafică publicitară, grafică de 

șevalet și gravură)

•	Sculptură – Materie şi concept

•	Foto, video

•	Conservare, restaurare – Icoana: 

pictură și restaurare

•	Istoria artei, patrimoniu, curatoriat

5

*

16

4

5

4

*

15

*

14

16

25

14

*

•	Design de produs

•	Design grafic- comunicare vizuală

•	Design Vestimentar – design textil

•	Design ceramic

•	Innovative Design - lb. engleză

5

5

5

5

*

15

15

25
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*

Detalii:  
www.arte.uvt.ro 


